
 

Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses i informationsskabene i afdelingen, samt på Arresø 

Boligselskab hjemmeside - www.ab2010.dk 

 

Tilstede: Tonni Munkberg, Anni Jensen, Christian Villadsen 

Afbud:  

Gæster: Susan Egede, Hans Bendix Jensen, Allan Mortensen 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra sidste AB-møde d. 8. december 2020 blev godkendt. 

 

2. Formandens orientering 

Siden sidste møde er Amalie Kragh og Jørgen Schouw tråd ud af bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig og består nu af følgende: 

Tonni Munkberg – Formand 

Anni Jensen 

Christian Villadsen 

 

Bestyrelsen opfordrer derfor beboere som kunne være interesserede i at stille op til bestyrelsen, 

på afdelingsmødet i september måned, til at kontakte bestyrelsen. 

 

3. Aktiviteter 

I løbet af juni måned mødes bestyrelsen med Hans, for at lave en opfølgning på årets 

markvandring, samt finde steder hvor projektet ”Vild med vilje” kan prøves af i afdelingen. 

 

Derudover har alle afdelinger i Arresø Boligselskab, i anledning af KAB’s 100-års fødselsdag 

sidste år, modtaget et stort insekthotel som der også skal findes et passende sted til i 

afdelingen. 
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4. Indkomne forslag 

Ingen 

 

 

5. Eventuelt 

Hans orienterede om at man desværre har været nødt til at afslutte samarbejdet, med 

servicemedarbejder Mikkel Hansen, som har været på prøvetid siden 15. april 2021, efter at 

Kristian Nielsen stoppende som servicemedarbejder i Ølsted. Der arbejdes nu på at finde en 

afløser for Mikkel. 

 

På servicecenteret har der været en proces i gang, i forhold til at lave nye udlejningskontrakter 

og reglementer til beboerlokalerne i alle Arresø Boligselskabs beboerlokaler, så de er mere ens 

og simple, derudover er man også i gang med at se på udlejning på tværs af afdelingerne, samt 

eventuelt mulighed for mere ens priser for depositum og udlejning.  

 

Den udlejningsansvarlige for beboerlokalerne i Ølsted er: 

Flemming Nielsen 

Adresse Solsikkevej 2, 3310 Ølsted 

beboerlokaler@gmail.com 

 

 

Kommende møder: 

Opfølgning på markvandring og ”Vild med vilje” i juni måned. 

Regnskab- og budgetmøde med administrationen i august måned. 

Afdelingsmøde i september måned. 

Formandsmøde i Arresø Boligselskab, for alle bestyrelsesmedlemmer i afdelingerne d. 19. 

oktober 2021. 

 

 

 

 

 

 

 


